ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS/GO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS E FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA
PARA O MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS/GO
EDITAL Nº 494, DE 17 DE AGOSTO DE 2020
LOCAIS DE APLICAÇÃO E CONVOCAÇÃO PARA AS PROVAS
A Prefeitura Municipal de São Domingos, no Estado de Goiás, torna público que os locais de aplicação da prova
objetiva, referentes ao concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro reserva para os cargos de
Professor Nível II - Pedagogia, Professor Nível II - Língua Inglesa, Auxiliar de Serviços Gerais e Vigilante Nível 1, estarão
disponíveis para consulta, no endereço eletrônico https://candidato.institutoibest.com.br, devendo o candidato
observar os procedimentos a seguir estabelecidos para a verificação de seu local de realização das provas.
1 A prova objetiva terá a duração de 3 horas e serão aplicadas no dia 23 de agosto de 2020, às 8 horas e 30 minutos
(horário oficial de Brasília/DF) para os cargos de Professor Nível II - Pedagogia, Professor Nível II - Língua Inglesa
e às 15 horas (horário oficial de Brasília/DF) para os cargos de Auxiliar de Serviços Gerais e Vigilante Nível 1.
1.1 A aplicação obedecerá ao seguinte cronograma (horário de Brasília/DF):
No turno da manhã:
a) abertura dos portões: 7 horas e 30 minutos; e
b) fechamento dos portões: 8 horas e 30 minutos.
No turno da tarde:
a) abertura dos portões: 14 horas; e
b) fechamento dos portões: 15 horas.
1.2 As provas serão aplicadas nas seguintes escolas:
Cargo
Professor Nível II –
Pedagogia/
Língua Inglesa
Professor Nível II Pedagogia
Professor Nível II Pedagogia
Vigilante Nível 1
Vigilante Nível 1
Auxiliar de Serviços
Gerais
Auxiliar de Serviços
Gerais
Auxiliar de Serviços
Gerais

Candidatos
Adalice Aparecida Moresqui de Oliveira
a
Fabia Lourenco de Sousa
Fabiana Gebrim da Silva
a
Marisilva Fernandes de Abreu Abadia
Marivania Lopes do Nascimento Brito
a
Ziulda Moreira da Rocha
Abdon de Andrade e Silva
a
Meiriane de Jesus Oliveira
Nelio Vieira Gomes
a
Wirley Crisostomo de Cerqueira
Adriana Alves dos Santos
a
Franciele Barbosa dos Santos
Gezilene Alves Rocha Mauricio
a
Neurailde Cardoso da Silva
Neuristelia Barbosa dos Santos
a
Welma Gomes de Oliveira

Turno

Local

Manhã

Escola Estadual João Regis Valente
Endereço: Praça as Flores, Centro, São Domingos-GO

Manhã

Colégio Estadual Maria Regis Valente
Endereço: Av Brasil S/N, São Domingos-GO

Manhã

Colégio Estadual João Honorato
Endereço: Av Presidente Vargas, Centro, São
Domingos-GO

Tarde

Escola Estadual João Regis Valente
Endereço: Praça as Flores, Centro, São Domingos-GO

Tarde

Colégio Estadual Maria Regis Valente
Endereço: Av Brasil S/N, São Domingos-GO

Tarde

Colégio Estadual Maria Regis Valente
Endereço: Av Brasil S/N, São Domingos-GO

Tarde
Tarde

Colégio Estadual João Honorato
Endereço: Av Presidente Vargas, Centro, São
Domingos-GO
Escola Municipal Padre Geraldo Chiarine Ferraciolli
Endereço: Rua B1 Quadra 1, Lote 9, Setor Aeroporto,
São Domingos-GO

2 O candidato deverá, obrigatoriamente, acessar o endereço eletrônico https://candidato.institutoibest.com.br para
verificar o seu local de realização das provas, por meio de consulta individual, devendo, para tanto, informar os dados
solicitados. O candidato somente poderá realizar as provas no local designado na consulta individual disponível no
endereço eletrônico citado acima.
3 O candidato deverá comparecer ao local designado para a realização das provas com antecedência mínima de
uma hora do horário fixado para o início dessas, munido de caneta esferográfica de tinta preta, fabricada em material
transparente, do comprovante de inscrição e do documento de identidade original.
4 Será eliminado do concurso o candidato que, durante a realização das provas, for surpreendido portando:
a) aparelhos eletrônicos, tais como: máquinas calculadoras, agendas eletrônicas ou similares, telefones celulares,
smartphones, tablets, iPod®, gravadores, pendrive, mp3 player ou similar, qualquer receptor ou transmissor de dados
e mensagens, bipe, notebook, palmtop, Walkman®, máquina fotográfica, controle de alarme de carro etc.;
b) relógio de qualquer espécie, óculos escuros, protetor auricular, lápis, lapiseira/grafite, marca-texto e(ou) borracha;
c) quaisquer acessórios de chapelaria, tais como: chapéu, boné, gorro etc.;
d) qualquer recipiente ou embalagem, tais como: garrafa de água, suco, refrigerante e embalagem de alimentos
(biscoitos, barras de cereais, chocolate, balas etc.), que não seja fabricado com material transparente.
4.1 O Instituto Ibest recomenda que, no dia de realização das provas, o candidato não leve nenhum dos objetos citados
no item 4 deste edital.
5 O Instituto Ibest não se responsabilizará por perdas ou extravios de objetos ou de equipamentos eletrônicos
ocorridos durante a realização das provas, nem por danos neles causados.
6 O candidato deverá observar todas as instruções contidas no edital de abertura, neste edital e alterações.
7 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
7.1 Ao entrar no local de prova, o candidato deverá manter o distanciamento social de 1,5 metro. Será utilizada 50%
de cada sala pelos candidatos (em regra, 15 candidatos por sala).
7.2 Os candidatos deverão comparecer à aplicação da prova portando, obrigatoriamente, máscara facial de proteção.
7.3 O candidato não poderá retirar a máscara facial de proteção durante a realização da prova.
7.4 Se o candidato entender necessário, ainda poderá usar protetor facial transparente (estilo viseira), vestimentas
descartáveis (macacão impermeável), óculos de proteção transparente, equipamento de proteção individual (EPI) e
toalha de papel para higienizar a sua carteira com álcool gel, independente da higienização que será feita pelo Instituto
Ibest.

Cleiton Gonçalves Martins
Prefeito

